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15 вересня - Всесвітній день слідопита

«Нас слідопитами звуть, бо ми 
- слуги Божі всі», - ці слова з всес-
вітнього гімну слідопитів лунали в 
багатьох громадах Західної конфе-
ренції. А все тому, що 15 вересня 
у всьому світі в Церкві Адвентистів 
відзначався День слідопита. 

Клуб «Слідопит» має історію, 
яка налічує майже 70 років. Саме у 
1950 році Генеральна Конференція 
офіційно проголосила заснуван-
ня всесвітнього підліткового клубу 
«Слідопит». З того часу робота з 
підлітками в Церкві проводиться 
через клубне  служіння і налічує       
1 625 428 членів. Разом з шукачами   
пригод,  яких сьогодні є 1 328 039, у 
клубному служінні задіяно майже 3 
мільйони дітей.

В суботу, 15 вересня, в багатьох 
громадах Західної конференції від-
булися святкові заходи, посвяти з 
нагоди Дня сладопита. 

Клуб Слідопитів – всесвітня ор-
ганізація прийнята в церкві АСД. Ця  
програма розроблена для роботи з 
підлітками віком від 10 до 15 років.

Ціль програми – допомогти 
кожному слідопиту посвятити себе 
Господу, забезпечити цікаву про-
граму розвитку, створити умови 
для розвитку лідерських здібнос-

тей, допомогти оцінити в 
процесі вивчення приро-
ди любов Божу.

Програма клубу спря-
мована на інтелектуаль-
ний, фізичний і духовний 
розвиток його членів. На 
інтелектуальних заняттях  
вивчають ремесла, вчать 
працювати, вибирають 

спеціальність до душі, пізнають 
багато нового, що допомагає їм по 
новому дивитись на світ. Фізичні 
заняття дозволяють навчити дітей 
піклуватись про своє тіло та знати, 
наскільки шкідливе паління, вжи-
вання алкоголю та наркотиків. Слі-
допити ходять в походи і табірні 
зібрання, вони вивчають туристські 
навички і методи виживання при 
стихійних лихах. Вони зможуть на-
дати першу медичну допомогу та 
сховатись від урагану серед голої 
місцевості. Але все це не можли-
во було б виконати без духовного 
зростання. Тому духовні заняття 
навчать, як користуватись Біблією, 
як виконувати місійні завдання, як 
серед своїх друзів неадвентистів 
свідчити про Христа.

На теренах Західної конферен-
ції це служіння поширюється з 90-х 
років минулого століття. І хоча у 
нас не такі великі клуби, але вони  
з кожним роком зростають і цьо-
му свідченням була саме ця субота 
слідопитського служіння. У Льво-
ві і Мукачево, у Рівному і Дубно, у 
Луцьку і Володимирі – Волинсько-
му, в Тячеві та Руському Полі, у Ви-
ноградові та Ужгороді підлітки про-
вели богослужіння, на яких силами 

слідопитів прославляли Господа. 
Спів та проповіді лунали з уст моло-
дих людей, посвячення нових під-
літків та наставників у слідопити, 
спільні обіди та багато радісного 
спілкування, все це принесло море 
позитивних емоцій та натхнення на 
наступні дні в служінні слідопит-
ського руху. 

Також гарним натхненням став 
зліт клубів «Слідопит» Закарпат-
ської області, який відбувся біля 
села Руське Поле у Тячівському 
районі. На цю зустріч з’їхалися до-
рослі та діти з Тячева, Виноградо-
ва, Ужгорода, Мукачева, Ільниці, 
Руського Поля, Хуста, Добрянська 
та Нересниці. Майстер-класи по 
домедичній допомозі, подолання 
невеличкої прірви по мотузковій 
переправі, смачний обід, корис-
тування справжнім спортивним 
луком, навички «маятникової пе-
реправи» - саме в цих напрямках 
діти отримали не тільки теоретичні 
знання, але і  практично спробува-
ли себе у цих спеціалізаціях. Ще ко-
жен клуб зміг виставити своїх учас-
ників на турнір по розпалюванню 
вогнища, де двоє переможців от-
римали як приз значки слідопитів.  

Закінчилося все це дійство на 
приємних і позитивних емоціях і з 
твердим бажанням продовжувати 
у майбутньому подібні зустрічі.

Нехай Господь благословить 
усіх, хто посвятив свій час та сили 
на служіння дітям та підліткам, і на-
дихне багатьох інших підтримати 
дітей на шляху до  Бога.
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Леся Рахильчук

90 років громаді АСД Малого Мидська

Субота 15 вересня 2018 року за-
пам’ятається в житті громади Ма-
лого Мидська і всіх присутніх того 
дня там, як особливий радісний 
день святкування 90-річчя від дня 
заснування місцевої громади Ад-
вентистів сьомого дня.

Ця зустріч була особливою вже 
тому, що присутні мали можливість 
зустрітися із людьми, яких вони 
давно не бачили, познайомитися 
із ветеранами і торкнутися історії 
громади, яка творилась без десяти 
років століття.

Вагомим є той факт, що гості 
дійства, або ж, як їх називають, ви-
хідці із громади Малого Мидська, 
нині є активними служителями 
церков таких як Дубно, Костопіль, 
Рівне 1, Рівне 2.  І приємним стало 
те, що попри швидкий темп сучас-
ного життя, вони не забули про свій 
рідний край та Дім молитви, який 
відвідували ще будучи дітьми. 

Дощова погода від самого ран-
ку не завадила приїхати гостям з 

усієї Рівненщини, і не тільки людям, 
яких об’єднують родинні зв’язки, а 
й тим, хто виріс і знайомий з цер-
квою з самого малку. 

Урочисте богослужіння за зви-
чаєм відкрила суботня школа, яку 
натхненно проводив обласний 
пастор Левицький Валерій. Опісля 
лунали християнські пісні, вірші,  
прославлення з уст дітей. Особли-
во душевними були виступи піо-
нерів, які історію маломидської 
громади прожили від початку аж 
до сьогодення. Вони дивували 
присутніх правдивими, особисто 
пережитими досвідами з життя 
громади минулого століття. Адже 
сам Бог давав мудрості та сили пе-
режити воєнні та повоєнні роки, 
в часи яких категорично заборо-
нялися зібрання, переслідувало-
ся розповсюдження літератури і 
будь-які євангельські програми чи 
місіонерські служіння. І хоч людей, 
які переслідувалися радянською 
владою, було небагато (та і всього 

було не розказати за такий корот-
кий час), проте в залі відчувалася 
глибока повага та вдячність Богові і 
цим людям, через руки яких до нас, 
нащадків, передалися вірування в 
Ісуса Христа, як Спасителя, дотри-
мання 10-и заповідей і четвертої 
(про святкування суботи) включно. 
Бабій Руслан, пастор костопільської 
громади, під керівництвом якого і є 
зараз маломидська громада, підго-
тував мультимедійну презентацію 
із історичними документами, згад-
ками із польських джерел, що да-
туються 1928 роком, фотографіями, 
на яких більшість впізнали хатину, 
в якій збиралися набагато давніше, 
та сучасними світлинами.

На вечірньому богослужінні 
відбулась концертна програма на 
території  молитовного будинку. 
Саме тому попередньо були запро-
шені місцеві жителі, керівництво 
сільської громади. Святкова про-
грама була наповнена музичними 
прославленням та спогадами тих, 
які стали невід’ємною частиною 
його історії.

 Історія становлення громади 
та поважний ювілей ще раз під-
тверджують християнам, що Боже 
Слово та щира віра в Нього є ос-
новними чинниками, без яких не 
створилася б така яскрава історич-
на сторінка 90-річної маломидської 
громади, християни якої і сьогодні 
продовжують жити вірою під керів-
ництвом Бога, Який допоміг їм аж 
до цього часу, та мають надію на 
Його скорий прихід.

Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Ірина Матвійчук

Хороший початок навчального року
25 серпня 2018 року в примі-

щенні першої громади Церкви Ад-
вентистів сьомого дня міста Луцька 
діти отримали спеціальні пакунки 
зі шкільним приладдям. 

Вже стало доброю традицією в 
цю пору року запрошувати в Моли-
товний дім дітей з малозабезпече-
них сімей аби в спільній молитві ра-
зом звернутися до Бога і благати в 
Нього благословення  для школярів 
на новий навчальний рік. В Цього 
разу запрошення отримали 40 ді-
тей. Силами місцевої громади були 
підготовлені спеціальні пакунки із 
необхідним шкільним приладдям.  

Подібна акція відбувається вже 
не вперше і не тільки перед почат-
ком навчального року. Завдяки іні-
ціативній групі церкви та благодій-
ному фонду «МІСТО НАДІЇ» багато  

малозабезпечених сімей отриму-
ють і адресну допомогу впродовж 
року (одяг, продукти харчування, 
побутову техніку, тощо). Церков-
ний відділ соціального служіння 
тісно співпрацює з Луцьким місь-
ким центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, керівником 
якого є Ліна Галан. Вона  знає по-
іменно кожного, хто перебуває в 
складних життєвих обставинах і по-
требує допомоги. 

На свято завітав  і виконую-
чий обов’язки мера міста Григорій 
Пустовіт, який у своєму звернені 
відзначив необхідність служіння 
тим, хто переживає скрутні часи: 
«Важливо сьогодні підтримати цих 
дітей. В цих нових, гарних, кольо-

рових, яскравих  шкільних наборах 
є частинка добра, тепла та вашої 
підтримки».

В цей день під час проведення 
невеличкої святкової програми лу-
нали пісні, вірші, а також гра на му-
зичних інструментах.

Пастор церкви Власюк Віктор  
звернувся до присутніх дітей та їх-
ніх батьків зі словами духовної на-
станови. І всі об’єдналися у спіль-
ній молитві аби Бог благословив 
школярів  на новий навчальний рік 
і дав мудрості; щоб під мирним не-
бом лунав щасливий, радісний ди-
тячий сміх.

Дітки також отримали особли-
ву книгу «Дитячу скарбничку бі-
блійних історій», в якій зрозумілою 
дитині мовою викладені важливі 
Біблійні істини. 

Сергій Литовченко

Допомога дітям з багатодітних сімей
Наприкінці серпня (28 числа) 

представники мукачівської громади 
«Эммануїл» на чолі з пастором 
Анатолієм Тершаком відвідали 
мукачівську загальноосвітню школу 

№10 та принесли 25 подарунків 
для дітей з багатодітних сімей.

Цей проект був запланований  
заздалегідь  Адвентистською 
агенцією допомоги та розвитку 

(ADRA). Членам церкви 
запропонували на свій розсуд 
скласти необхідні для дітей до 
навчального року канцелярські 
набори. Кожен подарунок був 
ексклюзивний, хоча всі вони були 
складені в однакові коробочки від 
ADRA.

В присутності представників від 
церкви директору школи Наталії 
Жабко були передані ці подарунки 
зі словами побажання щасливого 
року учням та викладачам.
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . .
Олена Рябенко

Волинський форум сім’ї
Сучасний інститут сім’ї пережи-

ває кризу. І як кожне захворюван-
ня має свої прояви, так і духовний 
занепад у суспільстві виявляється    
через такі симптоми: розлучення,  
неповні сім’ї, безвідповідальне 
батьківство. Поняття «традиційна 
сім’я» стає розмитим, виникають 
нові форми шлюбу, і це бентежить 
серця багатьох вірян різних конфе-
сій, представників влади а також 
усіх небайдужих. 

З цією метою 14 вересня у місті 
Луцьку був проведений фестиваль 
сім’ї, в якому представники Церкви 
Адвентистів сьомого дня прийня-
ли активну участь. У фойє кожна 
організація знайомила суспільство 
зі своєю діяльністю в напрямку 
роботи з сім’ями, дітьми та мо-
лоддю. На столах можна було по-
бачити безліч флаєрів та візитівок, 
а також пропонувалась література 
на продаж. Приємно вражає, що 
серед запропонованої літератури 
на сімейну тематику, наша церква 
представила втричі більше інфор-
мації ніж інші. 

У цей непростий для сім’ї час 
Церква АСД вважає своїм обов’яз-
ком і перевагою допомогти 
суспільству знову підняти зневаже-
ні моральні цінності і зміцнити віру 
в традиційну сім’ю. Представляючи 
роботу громадських та релігійних 
громад через доповіді та презен-
тації, присутніх ознайомили з ро-
ботою, яка ведеться кожною із них 
по збереженню  моногамної сім’ї.  
Що стосується адвентистів, то ке-
рівником відділу сім’ї в Західному 
регіоні Оленою Рябенко була пред-
ставлена діяльність помісних гро-
мад через злагоджену роботу усіх  
відділів церкви: сімейного, дитячо-
го, молодіжного, відділу здоров’я,  
літературного та інформаційного 
відділів. Присутніх ознайомили з 
заходами, які проводяться у церкві 
та за її межами. 

Олена Рябенко підкреслила, що 
важливу роль в цій роботі відігра-
ють пастори церкви та керівники  
відділів помісних громад. Направ-
ляючи роботу, вони допомагають 
проводити спеціальні служіння і 

заходи: тижні сім’ї, дошлюбне кон-
сультування для пар, які бажають 
вступити в шлюб; сімейне консуль-
тування подружжя; дитячі та моло-
діжні табори; суботні та недільні 
біблійні школи для дітей і молоді; 
організовують допомогу соціально 
незахищеним групам населення та 
сім’ям, які живуть за межею бідно-
сті; проводять акції милосердя для 
постраждалих у військових діях; 
надають духовну підтримку та до-
помагають в пізнанні Господа Ісуса 
Христа і в застосуванні  правил ща-
сливого сімейного життя.

Церква вважає, що тільки по-
вернення до біблійної моделі сім’ї 
може повернути людині втрачене 
щастя.

Ігор Куриляк 

Свято подяки Господу у Маневичах

16 вересня 2018 року на площі 
районного Будинку культури в смт  
Маневичі відбулося святкування 
Дня подяки Господу, на якому дяку-
вали Богу за цьогорічний урожай, 
за родину, за мир і за Україну. Орга-
нізаторами цього заходу були: Ма-
невицька райдержадміністрація, 
Маневицька районна рада, Мане-
вицька районна рада церков.

Перед початком святково-
го дійства на площі були відкриті 
виставки врожаю, також грав ду-
ховий оркестр села Розничі. Сам 
захід розпочався з духовного гім-
ну «Боже, Великий, Єдиний, нам 
Україну храни!» у виконанні твор-
чого колективу відділу культури 
Маневицької РДА. З привітальною 
промовою звернулися голова Ма-
невицької РДА Линдюк А.О. і голо-
ва Маневицької райради Мельник 
А.М. 

Молитву благословення та ко-
ротку проповідь звершив обласний 
пастор Церкви Адвентистів сьомо-
го дня Володимир Олексійович Ме-
лесь. На площі лунали християн-
ські пісні, проповіді та вірші, в яких 
виражалась подяка Господу. Гурт 

«Ковчег» з другої громади Церкви 
АСД м. Луцька заспівали дві пісні. 
Враження учасників та гостей Дня 
подяки Господу позитивні та при-
ємні.

По завершенні програмної ча-
стини відбулося частування фрук-
тами та солодощами, ігри та атрак-
ціони для дітей.
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Єдина місія . . . . . . . . . . . . . . . .

Молодіжні лідери з усіх облас-
тей Західної конференції Церкви 
Адвентистів сьомого дня відвідали 
захоплюючий молодіжний конгрес 
«Живи Христом» в місті Варшава. 
Три дні (14-16 вересня) делегати 
надихались від проповідей керів-
ника молоді Євразійського дивізіо-
ну Геннадія Касапа. 

Зі слів пастора української гро-
мади у Варшаві Миколи Крижанів-
ського стало відомо, що це був дру-

гий всепольський конгрес україно- і 
російськомовної молоді Польщі під 
девізом «Исследуй. Мечтай. Дости-
гай». Конгрес відвідало понад 200 
молодих людей з різних країн Єв-
ропейського Союзу, Росії, України, 
в тому числі 9 делегатів із Західної 
конференції. Було приємно бачити 
нашу молодь і серед організаторів 
конгресу.

В програмі заходів були ціка-
ві воркшопи з презентаціями мі-

сіонерських молодіжних проек-
тів України. Західна конференція 
представила три молодіжні табори 
(«Джерело любові», «Лінія відри-
ву», «Пісочний»), спортивний і ме-
діаєвангелизм.

Це був час спілкування з Богом!
Цікаво, чи відповість Україна 

Європі молодіжним  конгресом на 
теренах нашої держави?

Олександр Коропець

Обмін досвідом з Європою

Андрій Савін

Конгрес молодіжних лідерів у Німеччині
З 1 по 5 серпня цього року у мі-

сті Кассель, Німеччина, пройшов 
міжнародний конгрес для лідерів 
молодіжного служіння. Такі кон-
греси відбуваються раз у 5 років з 
ініціативи молодіжного відділу Ге-
неральної конференції.

Ціль цього заходу - допомогти 
лідерам побачити сучасні тенденції 
в роботі з молоддю як у церкві, так і 
у світі. Були окреслені цілі і бачення 
на наступні п’ять років. Також були 
представлені найкращі проекти 
програм, через які працює молодь 
у різних країнах. 

Тед Вільсон, президент Гене-
ральної конференції, закликав мо-
лодь до усвідомлення своєї іден-
тичності як адвентистів, згадавши, 
яку ціль ставив Господь перед Цер-
квою, коли засновував її. Також за-
кликав молодь перейняти естафету 
служіння від старших братів. Адже 
девіз конгресу «Pass it on» пере-
кладається, як «передай естафету» 
і звертає увагу молоді на насліду-
вання у служінні.

Особливо вразило мене те, що 
майже 80% лідерів молодіжного 
служіння приїхали у формі слідопи-
тів, це ще раз підкреслило наскіль-

ки у всесвітній церкві розвинуте це 
служіння. А також те, що ці молоді 
люди перейняли естафету в служін-
ні молоді, перейшовши вік слідо-
питства.

Взагалі дуже багато цікавих 
думок можна було взяти із пропо-
відей. Дуже багато було приємних 
знайомств і зустрічей зі старими 
друзями. Безліч вражень і особли-
ве натхнення дарував Господь че-
рез цей конгрес. Надіюся, що Бог 
надихне і нашу молодь в Україні до 
ще більшого посвячення та служін-
ня Йому і людям.
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Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Медико-місійна школа на базі 
відпочинкового центру «Барвінок» 
пропонує навчання усім бажаючим 
віком з 18 до 50 років незалежно 
від рівня освіти для членів Цер-
кви АСД. Інтенсивний курс навчан-
ня, який включає в себе програму 
піврічної школи, відбуватиметься 
протягом 4 тижнів, з 3 жовтня по 4 
листопада цього року. Ви можете 
отримати основні знання анатомії, 
фізіології і навики надання першої 
медичної допомоги. Духовні пред-
мети допоможуть побачити цей 
світ через призму Біблії та дадуть 
відповіді на життєво важливі запи-
тання. На цих заняттях ви зможете 
дізнатися, як зрозуміти волю Божу 
в своєму житті та якими принци-
пами керуватися, а також те, як 
практично можна донести людям 
істину. 

Навчальний процес вклю-
чає в себе 2 години праці в день, 
крім вихідних. В кінці навчання, 
як екзамен засвоєно матеріалу, 
проводиться програма «Виставка 
здоров’я» в одному з населених 
пунктів. Познайомившись з різни-
ми видами служіння кожен зможе 
визначитись, де йому краще вико-
ристати свої вміння. На даний час 

є багато можливостей в служінні: 
кафе і магазини здорового харчу-
вання, санаторії, медичні центри, 
масажні кабінети, проведення кулі-
нарних класів, програм для покра-
щення зору та інших оздоровчих 
заходів на рівні громади, або ви-
користовувати набуті знання в колі 
своєї родини.

Медико-місійна школа – це 
чудова нагода переглянути своє 
життя та зробити переоцінку цін-
ностей, це новий старт у духовно-
му житті і можливість знайти своє 
місце в служінні. Медико-місійна 
робота - це співпраця зі Спасите-
лем. Багато студентів, закінчивши 
навчання, нині успішно трудяться, 
реалізуючи свої знання, згідно зі 
своїми здібностями в різних сферах 
цього служіння. Вони мають вели-
кий успіх в спасінні душ для Христа. 
Господь благословляє і використо-
вує тих, хто бажає бути використа-
ним. Чи бажаєте цього ви?

Чекаємо вас на медико-місійній 
школі «Барвінок»

Термін навчання: 4 тижня.
День заїзду і регістрації: 3 жовт-

ня.
Ціна (навчання, проживання, 

харчування): 2800 гривень.

Бонус: тим студентам, які ма-
ють бажання звершувати служіння 
в б/в «Барвінок», або бути місіоне-
ром в Західній конференції, будуть 
повернені кошти, які були внесені 
за навчання в сумі 2800 грн, після 
пройдення співбесіди, яка виявить 
їх духовні та практичні здібності 
для служіння. 

Адреса: Львівська обл., Миколаїв-
ський р-н., м.Новий Розділ, б/в «Барві-
нок»

Контакти для попередньої реє-
страції:

+38(093)148-15-14, 
+38(097)389-81-81, 
+38(050)886-61-66, 
або emai: infо.barvinok@gmail.com

Медико-місійна школа в оздоровчому центрі 
„Барвінок“ 

Олександр Рєзніков

25 років Західному відділенню Українського 
Біблійного Товариства

25 липня 2018 р. у Львові від-
булась урочиста зустріч за участі 
керівників місцевих церков з на-
годи 25-річного ювілею Західного 
відділення Українського Біблійного 
Товариства. 

Про історичний шлях від за-
снування Українського Біблійного 
Товариства та його Західного відді-
лення розповів один зі засновників 
УБТ, головний редактор новітнього 
перекладу Біблії – Микола Жука-
люк.

У своєму виступі генеральний 
секретар УБТ Олександр Бабійчук 
презентував нові видання Біблії 
українською мовою, зокрема, но-
вітнє перевидання Святого Письма, 
перекладу Івана Хоменка, а також 
розповів про плани Українського 
Біблійного Товариства в рамках 
відзначення в Україні Року Божого 
Слова. Одним з таких проектів є 
створення Рукописної Біблії, який 
передбачає, що кожен за своїм ба-
жанням може власноруч записати 

один вірш із Біблії, і тим самим до-
лучитися до цієї історичної події.

Ювілейна урочистість 
закінчилась врученням пам’ятних 
подарунків та словами вітання 
присутніх гостей.
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День слідопита

Луцьк-1, Володимир-Волинський Луцьк-2

Рівне-2 Львів-2

Дубно Тячів та Руське Поле

Угород-1 Мукачево


